27. nedelja med letom
Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane
Nedelja mož in fantov
Ob 10.00 za + Janeza Kočnika in Ivana
Rožnovenska Božja Mati
Podergajsa (obl.)
7. 10. 2018
Ponedeljek 8. 10. 2018
Benedikta, devica
Torek 9. 10. 2018
Ob 18.00 uri za +Stanislava Kuka (1657)
Abraham in Sara
Sreda 10. 10. 2018
Ob 18.00 uri za + Stanislava Grifiča (1666)
Danilo (Danijel), mučenec
Četrtek 11. 10. 2018
Ob 18.00 uri za + Gabrijelo Ramot (1779)
Filip, diakon
Petek 12. 10. 2018
Ob 18.00 uri za + Miroslava Strašnika (1790)
Maksimilijan Celjski, muč.
Sobota 13. 10. 2018
Ob 7.00 uri za +Jožefo (obl.) in sorodnike Flis
Koloman, mučenec
Ob 18.00 za + Miro Pučnik
Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane
28. nedelja med letom
Dekliška nedelja
Ob 10.00 za + iz družine Močnik, Žlegl in
14. 10. 2018
sorodnike
Krst Nejca Šoško
1. V prihodnje bodo večerne maše ob 18.00 uri, saj se dnevi hitro krajšajo.
2. Iskrena hvala Janku Juhartu za pleskanje prostora za čistilna sredstva ob
zgornji dvorani župnijskega doma Marijinega varstva. Prav tako iskrena
hvala Simonu Korošcu in Martinu Juhartu za košnjo trave in druga raznovrstna dela.
3. Iskrena hvala za 950,- eur za kritje stroškov obnove župnijskega doma
Marijinega varstva: Roziki Kobale, Alojzu Pučniku, družini Grosek in drugim neimenovanim. Ker se vedno znova in znova kopičijo izdatki in imamo
še kar nekaj računov neporavnanih, vas lepo prosim za kakšen dar. Vsak
je povabljen, da se na prošnjo odzove v okviru svojih zmožnosti. Vem, da
ste nekateri, ki svojo pripadnost in dobroto Cerkvi izpričujete z veliko
mero, so pa nekateri, ki prošnje, da bi prispevali po svojih zmožnostih, ne
slišijo in ne razumejo. Tako je bilo pred desetletji (kot je razvidno iz kronike) in tako je danes. Oprostite, ker znova in znova prosim. Želel bi pač
čim prej poravnati premnoge dolgove. Hvala za razumevanje!
4. Prihodnjo nedeljo popoldan ob 15.00 uri bo letno srečanje ŽPS na Brinjevi
Gori. Letos je posebej zadolžen za sodelovanje pri maši naš ŽPS. Zato
prosim, da se v čim večjem številu udeležimo tega srečanja na Brinjevi
Gori. Rezervirajte si čas za Brinjevo Goro!
5. V torek bo za 3.,4.,5.,6. razred verouk ob 16.00 uri. Ne spreglejte!
6. Iskrena hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za vse darove za kuhinjo in
vsakršno vašo pomoč in dobroto.

V soboto, 13.10., bo ob 18.00 uri na Prihovi 'koncertna maša'. Bogoslužje
bo potekalo po ustaljenem
redu, glasbena podoba bogoslužja pa bo malo drugačna.
Prisluhnili bomo izvajanju
mladih obetavnih glasbenic
violinistke in čembalistke Eve
Vrečko ter organistke Ane
Marije Krajnc. Njuno umetniško delo se je začelo septembra lani na Glasbeni šoli Celje,
kjer sta maturirali v razredih
prof. Petre Arlati Kovačič, violina in mag. Larise Čanji, klavir. Eva je sedaj
2. letniku Pre-College programa na Mozarteumu v Salzburgu pri prof.
Wonji Kim Ozim, Ana Marija pa letos začenja študij čembala na ljubljanski
Akademiji za glasbo v razredu prof. Egona Mihajloviča.
Njuno glasbeno izražanje nas bo gotovo dvignilo k poglobljenemu doživljanju Boga, Umetnika vseh umetnikov. Prisluhnili bomo lahko delom
skladatelja Johana Sebastiana Bacha, ki je glasbeni fenomen baroka. Ob
poslušanju baročne glasbe, se bomo lahko še bolj poglobljeno zazrli tudi
v naš baročni oltar (glavni oltar), ki je čudovit biser naše cerkve.
Glasbeno dogajanje se bo začelo že 10 minut pred mašo, zato pridite
nekaj minut prej. Po maši sledi še krajši 20-minutni koncert.
Po maši ste vsi vabljeni v dvorano na pogostitev oz. agape!
Razpored bralcev Božje besede
27. nedelja med letom
Nedelja mož in fantov
07.10.2018
28. nedelja med letom
Dekliška nedelja
14.10.2018
29. nedelja med letom
Družinska nedelja
21.10.2018

7.00
1. berilo: Kristina Strnad
2. berilo: Mira Rubin
7.00
1. berilo: Martin Juhart
2. berilo: Albin Pučnik
7.00
1. berilo: Kristina Strnad
2. berilo: Martin Juhart

10.00
1. berilo: Simona Borovnik
2. berilo: Daša Pučnik
10.00
1. berilo: Pavlica Pučnik
2. berilo: Lucija Pučnik
10.00
OTROCI

SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi:
Prihova:
Raskovec:
Dobrova :
Dobriška vas:
Pobrež:
Novo Tepanje:
Zg. Grušovje:

petek 7. 09. 2018
petek, 14. 09. 2018
petek 21. 09. 2018
petek 28. 09. 2018
petek 5. 10. 2018
petek 12. 10. 2018
petek, 19. 10. 2018

Sp. Grušovje:
Preloge:
Vrhole:
Sevec:
Prepuž:
Vinarje:

petek 26. 10. 2018
sreda! 31. 10. 2018
petek, 09. 11. 2018
petek, 16. 11. 2018
petek, 23. 11. 2018
petek, 30. 11. 2018
Čiščenje v petek, soboto ali po dogovoru.

SVETNIK TEDNA – sv. Filip, apostol
Apostolska dela poročajo, da je prva krščanska občina v Jeruzalemu na pobudo
apostola Petra izvolila sedem diakonov (Apd 6,5 ss.). Med njimi je bil poleg
prvega mučenca Štefana najbolj znan sv. Filip. Sveto pismo ga imenuje tudi
blagovestnik (evangelist), ker je tako navdušeno in spretno oznanjeval Kristusov evangelij (Apd 21,8). Gotovo so mu zaupali službo pomočnika pri delu
apostolov, ker se je izkazal kot dober Jezusov učenec. Bil je helenist, kar
pomeni, da je govoril tudi grško, in se je zaradi večjega znanja povsod dobro
znašel. Služba diakona, ki mu je nalagala
dolžnost pravičnosti in ljubezni do zapuščenih vdov in sirot, je bila zanj hkrati
šola višje krščanske popolnosti. Dober
glasnik božje resnice mora znati jezike, biti
poznavalec duš in njihov dobrotnik. Vse to
je bil Filip in vrh tega še neutrudno delaven. Po mučeništvu diakona Štefana je
odšel v Samarijo, kjer je spreobrnil
množico ljudi in jih krstil, med njimi čarodeja Simona Maga, "veliko božjo moč"
(Apd 8,4–11). Spremljal ga je glas čudodelnika. Sam božji angel ga je poslal na
pot iz Jeruzalema v Gazo, da je tam razložil Jeremijevo prerokbo o Mesiju
učenemu visokemu dvorjanu etiopske kraljice in ga krstil (8,26–39). Duh Gospodov
je nato vzel Filipa, ki se je znašel v Azotu blizu morja in od tod krenil oznanjajoč blagovest v Cezarejo, sedež rimskih upraviteljev za Palestino (Apd 8,38–
40), 115 km severno od Jeruzalema. Tam se je nastanil z ženo in štirimi hčerami. Te so bile prerokinje, to je navdihnjene (karizmatične) osebe, ki so bile v
veliko pomoč prvi Cerkvi. Tam je pozneje imel v gosteh sodelavce apostola
Pavla in tega samega, ko je po tretjem misijonskem potovanju odšel v Jeruzalem. Pri Filipu se je dogodilo, da je drugi prerok (karizmatik) Agab vzel Pavlov
pas, ga zveza in napovedal, da ga bodo tako zvezali Judje v Jeruzalemu in
izročili poganom (Apd 21,8–12). Sveto pismo Filipa pozneje ne omenja več. Za
nas je dovolj, če po tem sklepamo na veliko apostolsko vnemo diakona Filipa,
ki ga smemo šteti med najbolj ljubeznive svetnike apostolske dobe. - Latinska
liturgija je god diakona Filipa dolgo praznovala 6. junija, grška 11. oktobra,
abesinska pa (v zvezi s spominom na etiopskega dvorjana) 14. oktobra. V Jeruzalemu ga tudi katoličani obhajajo 11. oktobra.
Pripravila: Martin Juhart, župnik Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

ŽUPNIJSKI LIST

"SONČNE PRIHOVE"

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA
BL. DEVICE MARIJE.
27. nedelja med letom
Nedelja mož in fantov
07. 10. 2018 – 14. 10. 2018

Nadškof Alojzij Cvikl na zasedanju škofovske sinode v Rimu
Skrbi vesoljne Cerkve, ki s sinodo pravi, da mladi niso samo ena od prioritet pastorale, ampak so prioriteta, se pridružuje tudi Cerkev na Slovenskem. Mladi so v pripravljalnem dokumentu na sinodo zapisali, da je
najboljši način kako jim prisluhniti ta, da z njimi živimo njihovo vsakdanje življenje. Biti z njimi, odkriti duše mladih in jim pomagati ubesediti
to, kar nosijo v sebi. Srečati mladega človeka v njegovi konkretnosti
pomeni stopiti v proces hoje z njim. Tudi poslušanje je proces, ki se ga
sedaj uči vesoljna Cerkev. Poslušanje postaja proces nas škofov, duhovnikov, pastoralnih sodelavcev in vse Cerkve. Ne samo, da
poslušamo drug drugega, ampak predvsem, da slišimo Gospoda.
Slišati je nekaj biološkega, je sposobnost zdravega ušesa. Poslušati pa
je psihološka, duhovna kvaliteta človeka, ki gradi odnos. Morda veliko
stvari slišimo, gotovo pa več ne poslušamo. Ali pa poslušamo zelo malo.
Problem poslušanja pod vprašaj postavi našo vero, ki je prav tako iz
poslušanja.
Poslušanje bo pot nazaj k virom, ker je poslušanje Boga v tihoti lahko
začetek poslušanja mladih. Ušesa ljubijo Boga in to je spoznanje za nas,
hkrati pa bo to lahko začetek za naš odnos do mladih. Ko uho sliši
besedo Boga, potem se tudi srce zagreje in ko se zagreje srce, lahko
zapleše telo. S tem, ko mladega človeka poslušam, si zanj vzamem
tudi čas in s tem pokažem, da mislim resno, da ga cenim. Vzeti si za
nekoga čas in mu prisluhniti je veliko znamenje spoštovanja in ljubezni.
In v tem smislu je res, da za poslušanje in pogovor noben trenutek ni
zapravljen. Mislim, da mora naša naloga poslušanja biti usmerjena v
konkretno dušo, ki jo ujamemo v neki točki njegovega življenja. Potem,
ko odkrijemo, kje je ta duša, se lahko začne proces spremljanja.
Preden sem prišel na sinodo, so mi mladi naročili naj povem, da si mladi
v Sloveniji ne želijo krščanstva brez Kristusa, pobožnosti brez Boga in
da ne želijo živeti v svetu brez obljube večnega življenja. Mladi kristjani
v Sloveniji si želijo Kristusa, vidnega v Cerkvi in v predstavnikih
tega živega telesa.

